LĪGUMS
Par kurināmā piegādi
Rēzekne,
2014. gada _____. ______________
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, reģistrācijas Nr. 90009617187, juridiskā adrese:
Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604, direktores Benitas Virbules personā, kas darbojas uz
Nolikuma pamata, turpmāk saukts – Pasūtītājs,
un
_________________________”,
reģistrācijas
Nr.
____________,
adrese:
________________________________________________, _______________________ personā,
kas darbojas saskaņā ar sabiedrības __________, turpmāk tekstā Piegādātājs,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses, noslēdz sekojoša satura piegādes līgumu (turpmāk tekstā
Līgums) pamatojoties uz atklātā konkursa „iepirkuma nosaukums”, ID Nr. APV2014/7 rezultātiem,
noslēdz savā starpā Līgumu par kurināmā piegādi:
1. Līguma priekšmets
1.1.

Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam ________
(turpmāk – Kurināmais), kas atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām, saskaņā ar Līguma
1.pielikumu.

1.2.

Līguma 1.pielikumā Kurināmā daudzums ir norādīts kā plānotais daudzums un Pasūtītājam
Līguma darbības laikā nav jāiegādājas viss plānotais Kurināmā daudzums. Gadījumā, ja
Līguma darbības laikā netiek sasniegta Līguma summa vai Kurināmais iegādāts plānotajā
apjomā, Pasūtītājam nav pienākums atmaksāt Piegādātājam starpību.

1.3.

Kurināmais piegādes vieta ________________________.

1.4.

Detalizēta informācija par Kurināmo ir pievienota šim Līgumam kā tā pielikums, kas tiek
abpusēji parakstīts, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1.

Līgumcenas par Kurināmā piegādi ir noteiktas Līguma pielikumā. Kopējā pasūtījumu
Līguma summa līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR _____________ bez PVN.
Līguma pielikumā noteikto vienas vienības Kurināmā cenu Līguma darbības laikā nedrīkst
paaugstināt.

2.2.

Kurināmā cenā ir iekļautas visas ar Kurināmā piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā,
transporta izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar Kurināmā piegādi, iekraušanu, izkraušanu,
darbaspēka izmaksas, tehniskais nodrošinājumus u.c.

2.3.

Pasūtītājs samaksu par Kurināmo veic ar pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto
bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Piegādātāja izrakstīta rēķina saņemšanas.
Izrakstot rēķinu, tajā obligāti jānorāda Līguma numurs un datums, pretējā gadījumā
Pasūtītājs ir tiesīgs bez soda sankciju piemērošanas kavēt šajā punktā noteikto maksājumu
termiņu.

3. Kurināmā pieņemšana-nodošana
3.1. Pasūtītājs veic Kurināmā pasūtījumus pa daļām, atbilstoši savām vajadzībām.
3.2. Piegādātājs piegādā Kurināmā partijās septiņu dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas,
iepriekš savstarpēji saskaņojot Kurināmā pieņemšanas – nodošanas vietu un laiku.
3.3.

Kurināmā pasūtījums tiek veikts rakstiski vai ar citiem saziņas līdzekļiem. Pasūtījumā
Pasūtītājs norāda Kurināmā veidu, daudzumu, piegādes vietu un vēlamo piegādes laiku.

3.4.

Katras Kurināmā partijas pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar abpusēji parakstītu
Kurināmā pavadzīmi – rēķinu. Kurināmā pavadzīmē – rēķinā norādītajām Kurināmajam ir
jāsakrīt ar piegādāto Kurināmā skaitu un veidu.

3.5.

Ja Kurināmā pieņemšanas – nodošanas brīdī tiek konstatēts, ka piegādātais Kurināmais
neatbilst Pasūtītāja veiktajam pasūtījumam, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Kurināmā
pavadzīmi – rēķinu un izvirzīt Piegādātājam pretenzijas par piegādāto Kurināmo.

3.6.

Ja Pasūtītājs konstatē Kurināmā neatbilstību pasūtījumam vai iztrūkumu pēc Kurināmā
pavadzīmes – rēķina parakstīšanas, bet pirms Kurināmā lietošanas, Pasūtītājs par to
nekavējoties informē Piegādātāju, uzaicinot to pēc iespējas ātrāk uz akta sagatavošanu.

3.7.

Ja Piegādātājs atsakās ierasties uz akta sagatavošanu, aktu sagatavo un paraksta Pasūtītājs
vienpersoniski, pieaicinot vēl vismaz 2 personas.

3.8.

Ja Pasūtītāja pretenzijas par Kurināmā trūkumiem un bojājumiem izrādās pamatotas,
Piegādātājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā apmainīt
nekvalitatīvu Kurināmo pret kvalitatīvu, kā arī piegādāt iztrūkstošo Kurināmo.

4. Piegādātāja saistības
4.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu Kurināmā piegādi Pasūtītāja norādītā
vietā, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu piegādes vietu un laiku.
4.2. Piegādātājs garantē, ka Kurināmais (-es) ir atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.
4.3. Piegādātājs apņemas pieņemt atpakaļ Kurināmo gadījumā, ja tās neatbilst Līguma 1.1.punkta
prasībām, atgriežot Pasūtītājam veikto samaksu par Kurināmo un sedzot Pasūtītājam
nodarītos zaudējumus.
4.4. Ja Piegādātājs neizpilda kādu no šī Līguma izrietošajiem pienākumiem, Piegādātājs par katru
no tiem maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās pasūtījuma summas (ar PVN)
par katru nokavēto dienu. Ja termiņš tiek kavēts ilgāk par 3 (trīs) dienām, Piegādātājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no kopējās pasūtījuma summas (ar PVN) par katru
nokavēto dienu, turklāt Pasūtītājam tādā gadījumā ir tiesības Līgumu vienpusēji uzteikt,
saglabājot tiesības uz līgumsodu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
Līgumsoda samaksa nav zaudējumu segšana.
4.5. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu sakarā ar to, ka Piegādātājs nepilda savas saistības atbilstoši
Līguma nosacījumiem, Piegādātājam ir pienākums Pasūtītāja noteiktajā termiņā atgriezt
Pasūtītāja veikto apmaksu (ja tāda ir veikta). Ja Pasūtītājs šādā gadījumā ir jau saņēmis
Kurināmo vai vismaz daļu un vēlas to atzīt par pieņemamu, ir noformējams atbilstošs
pieņemšanas-nodošanas akts, un veicama samaksa (vai attiecīgi atgriežama) atbilstoši
Kurināmā apjoma vērtībai.
4.6. Piegādātājs papildus minētajām saistībām apņemas:
4.6.1. Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus
un darba režīmu, par ko Pasūtītājs instruē Piegādātāja pārstāvi pirmajā piegādes sniegšanas
reizē, kā arī pēc šajā punktā minēto noteikumu un darba režīmu izmaiņu veikšanas, ievērot
darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu
veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu
pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
4.6.2. Pilnā apmērā segt Pasūtītājam no šī Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu
Piegādātāja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pasūtītājam
rodas;
4.6.3. Nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas iesniegt ar Līguma izpildi saistīto
informāciju (pārskatu).
4.7. Piegādātājam nav tiesību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pircēju nodot Līguma vai tā daļas
izpildi trešajām personām.
4.8. Piegādātājs apņemas nodrošināt Kurināmā pārdošanā un piegādē iesaistīto darbinieku
kvalifikācijas atbilstību veicamajam darbam, ar normatīvajos aktos noteikto un attiecīgajai
darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.
5. Pasūtītāja saistības

5.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu Kurināmo šajā Līgumā noteiktajos termiņos
un kārtībā.
5.2. Pasūtītājs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pasūtītāja, Piegādātājam nodrošināt pienācīgus
apstākļus Kurināmā piegādei.
5.3. Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu Kurināmā apjomu, un veic pasūtījumus
atbilstoši vajadzībai un finanšu iespējām, t.sk. ir tiesīgs arī atteikties no iepirkumā plānotā
apjoma.
5.4. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem atbilstošu Piegādātāja piegādātā
Kurināmā pieņemšanu.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Piegādātājam vai atteikties no Kurināmā pieņemšanas,
ja Kurināmajam ir novērojami bojājumi vai Kurināmais neatbilst Pasūtītāja pasūtījumam vai
tiek konstatēti citi trūkumi.
5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atgriezt kurināmo Piegādātājam, ja tiek konstatēta Kurināmā neatbilstība
Līguma 1.1.punkta, saņemot atpakaļ veikto samaksu.
5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Piegādātājam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja
Piegādātājs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina
to nepildīt un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta
Piegādātāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības)
procesa lieta.
5.8. Pasūtītājam ir tiesības nodot ar šo Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē
iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtajiem
Līgumiem, kā arī tiesības no šī Līguma izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām
personām.
5.9. Ja Pasūtītājs neizpilda kādu no šī Līguma izrietošajiem terminētajiem pienākumiem,
Pasūtītājs par katru no tiem maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās
pasūtījuma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu. Ja termiņš tiek kavēts ilgāk par 3
(trīs) dienām, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no kopējās pasūtījuma
summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, turklāt Piegādātājam tādā gadījumā ir tiesības
Līgumu vienpusēji uzteikt, saglabājot tiesības uz līgumsodu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo
no saistību izpildes. Līgumsoda samaksa nav zaudējumu segšana.
6. Citi noteikumi
6.1. Līguma darbībās termiņš – 12 mēneši, izpildot pilnībā saistības par tiem Kurināmā
pasūtījumiem, kas ir veikti līdz līguma darbības termiņa beigām.
6.2. Attiecībā uz pārējām saistībām (zaudējumu segšana, līgumsoda samaksa utt.), ja tādas ir
radušās Līguma darbības laikā, Līgums ir spēkā līdz pilnīgai šo saistību izpildei.
6.3. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu
saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Piegādātāja puses Piegādātājs
nozīmē __________________, tālr. ________
6.4. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu
saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pasūtītāja puses Pasūtītājs nozīmē
__________________, tālr. ________ .
6.5. Piegādātājs Līguma izpildes ietvaros ir saistīts ar iepirkuma nolikuma un piedāvājuma
izrietošajām saistībām, ja vien šajā Līgumā attiecībā uz konkrētām saistībām nav noteikts
savādāk.
6.6. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz līgumā norādīto
Puses adresi, uzskatāma par saņemtu piecu darba dienu laikā pēc sūtījuma nodošanas pasta
iestādē.

6.7. Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus.
6.8. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un
kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.
6.9. Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams,
Puses strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.10. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar
to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar
vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi.
6.11. Līgums sagatavots latviešu valodā, uz četrām lapām ar vienu pielikumu divos eksemplāros ar
vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs katrai Pusei. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šāds
pielikums:
6.11.1.

Tehniskais un finanšu piedāvājums uz _____________ lapām.

7. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:

Piegādātājs:

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
PVN reģistrācijas Nr. 90009617187
Juridiskā adrese: Varoņu iela 11a,
Rēzekne, LV 4604
Tālrunis: 64633664, Fakss: 64633664
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Norēķinu konta Nr.
LV14TREL2150668001000
Elektroniskais pasts: pasts@apv.lv
Direktore
_____________
z.v.

Benita Virbule

